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چکیده
مؤلفه هاي مکاني از عوامل مؤثر در بروز تغييرات رفتار بارش در يک پهنه است .اين امر ضرورت استفاده از دانش زمين آمار در مطاله و بررسي
بارش را نشان ميدهد .در پژوهش حاضر با استفاده از فراسنجهاي نيمتغييرنما و رگرسيون جغرافيايي وزن دار ،الگوي بارشهاي  444ايستگاه
هواشناسي شمال غرب ايران (شامل  44ايستگاه همديد 4،ايستگاه اقليمشناسي و  04ايستگاه بارانسنجي سازمان هواشناسي کشور) در دوره آماري
 4332-4342براي فصل بهار مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج حاصل از آماره نيم تغييرنما نشان داد که توزيع مکاني بارش از ماه آوريل به سمت
ماه ژوئن کاهش يافته است .اين امر نشاندهنده کاهش وسعت عمل سامانههاي بزرگ مقياس موثر بر بارش محدوده مطالعاتي و افزايش توان
عوامل محلي در وقوع بارش است .بر اساس مدل رگرسيون جغرافيايي وزن دار مشخص گرديد که در تمام منطقه ،ناهمواريها بيشترين اثر را در
کنترل بارش دارد .عالوه بر آن در کردستان و جنوب آذربايجان غربي جهت شيب ،در اردبيل و شمال آذربايجان شرقي عامل شيب بر بارش اثر گذار
هستند .همچنين اثرات عامل عرض جغرافيايي منطبق بر حضور بادهاي غربي بوده است .عرض جغرافيايي در ماه آوريل در کردستان و در ماههاي
ميو ژوئن در آذربايجان شرقي بيشترين اثرات را داشتهاست .بنابراين عوامل مکاني نقش مهمي در پراکنش بارشهاي بهارهي شمال غرب ايران
داشته و حداکثر تاثير آن ها در نيمهي غربي محدوده قابل رديابي است.
واژگان کلیدی :تحليل فضايي ،نيم تغييرنما ،رگرسيون جغرافيايي وزن دار ،زمين آمار

مقدمه

ارتباط متقابل محيط جغرافيايي با پديدههاي اقليمي موجب تکوين الگوهاي جغرافيايي متفاوت و پيچيده اي شده است که بر پديده-
هاي اقليمي حاکم است .تفاوتهاي مکاني سبب وقوع رخدادهاي اقليمي متنوع شده است .اين ويژگي موجب وابستگي مکاني پديدهها و
رويدادهاي اقليمي شده است .بدين ترتيب هر پديده اقليمي از الگوي مکاني برخوردار بوده و تمام ويژگيها و مؤلفههاي مکان در آن
تجلي مييابد .با توجه به اين نکته و براساس جايگاه ويژه و مهم مکان در تعريف علم «آب و هواشناسي» ،ضرورت واکاوي تغييرات
مکاني عناصر و پديدههاي اقليمي در مطالعات مختلف اقليمي مورد توجه ميباشد.
در بررسي پديده هاي جوي ،بارندگي از مهمترين عناصر اقليمي است که تغييرات مکاني و زماني زيادي دارد (جامعي و
همکاران )646 :4131،و در قياس با پديدههاي اقليمي ديگر از پيچيدگي پويشي چشمگيرتري برخوردار است (محمدي و همکاران:4103،
 .)24مطالعه ي وفهم رفتار زماني و مکاني بارش در حفظ منابع آبي حاصل از بارش و پيشگيري از وقوع سيالب ،و نيز تامين منابع آبي
مورد نياز در صنعت و کشاورزي ،اهميت بسزايي دارد.
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مطالعه تأثيرگذاريهاي پيچيدهي مکان و رفتارهاي حاصل از آن زمينهساز توجه به روشهاي تحليل فضايي شده است .کاربرد
صحيح اين روشها ،مدلبندي و شبيهسازي تغييرات مکاني عناصر اقليمي را امکانپذير ساخته است (گندمکار و همکاران.)24 :4131 ،
بنابراين يکي از روشهاي مطالعه رفتارهاي بارش استفاده از روشهاي تحليل فضايي و مدلسازي فضايي از جمله روشهاي رگرسيوني
ميباشد .اين روشها به علت در نظر گرفتن همبستگي و ساختار مکاني دادهها اهميت زيادي دارند تا جايي که ميتوان موقعيت مکاني
نمونهها را همراه با مقدار کميت مورد نظر ،يکجا مورد تحليل قرار داد (ذبيحي و همکاران .)434 :4133،با کمک روشهاي تحليل
فضايي مي توان همبستگي فضايي و جهت توزيع و پراکندگي يک رويداد را بررسي نمود .با استفاده از اين شگردها ميتوان خوشه اي
بودن يا نبودن و يا تصادفي بودن پراکنش پديدهها را استنباط نمود (ستوده .)61 :4132،همچنين روشهاي رگرسيوني ابزاري مناسب
براي کشف روابط ميان مؤلفههاي مکاني و عناصري اقليمي محسوب ميشوند .يکي از روشهاي رگرسيوني مناسب در تحليل اثرات
مؤلفههاي مکاني بر پديده اقليمي ،روش رگرسيون جغرافيايي وزن دار 4ميباشد.
آب و هواشناسان و نيز پژوهشگران رشتههاي ديگر اثرات مکان بر بارش را مورد توجه قرار داده و انواع روشهاي مدلسازي فضايي
رابکار گرفته اند .از ميان اين پژوهشگران ميتوان به برونسدون 4و همکاران( ،)4334خليلي و همکاران ( ،)4336کروچت 1و
4
همکاران( ،)4334عليجاني و همکاران( ،)4330رانهو 2و همکاران ( ،)4330کاي 5و همکاران ( ،)4344بريست 6و همکاران( ،)4344گايتن
و همکاران ( ،)4342عساکره(  ،)4104 ،4106 ،4102بندرآبادي و ثقفيان( ،)4106رضيئي و عزيزي( ،)4104عساکره و سيفيپور(،4134
 ،)4134صفرراد و همکاران ( ،)4134فرناز پور و همکاران( ،)4134عليجاني و همکاران( )4132و ياراحمدي و همکاران( )4132اشاره کرد.
مروري بر مطالعات پيشين اين مسأله را نشان ميدهد که عنصر اقليمي بارش داراي رفتاري ناايستاست که بخش وسيعي از اين
ناايستايي نتيجهي تأثيرپذيري بارش از ويژگيهاي مکاني بوده و الگوي پيچيده سازمان مکاني ،سبب بروز رفتارهاي پيچيده در بارش
شده است .اهميت بارش به عنوان منبع آبي کشور و کاهش روز افزون ذخاير آبي کشور ،لزوم مطالعه رفتارهاي بارش را ميطلبد .در
مطالعه حاضر با کمک روشهاي آمار فضايي ،الگوي مکاني بارشهاي بهاره شمال غرب کشور بررسي خواهد شد.
مواد و روشها

محدودهي مورد مطالعه در اين پژوهش مناطق شمال غربي ايران (استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي ،اردبيل ،کردستان و
زنجان) را شامل ميشود (شکل  .)4براي انجام اين پژوهش از دادههاي ماهانهي بارش در  444ايستگاه همديد ،اقليم شناسي و باران-
سنجي براي دورهي  4332-4342استفاده شده است .اين داده ها از سازمان هواشناسي کشور دريافت شده اند.
با توجه به هدف پژوهش ،در نخستین گام ،دادههاي مورد استفاده از نظر صحت و همگني مورد ارزيابي قرار گرفته و بعد از اطمينان
از کيفيت داده ها ،به منظور انجام تحليل فضايي بارشها ،با استفاده از نقشه رقومي ارتفاع در محيط نرم افزار  ،ArcGISدادههاي مربوط
به شيب و جهت شيب استخراج شد.
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-Geographically Weighted Regression
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شکل)(1محدودهی مورد مطالعه در پژوهش

در مرحلهي بعد به منظور تحليل ساختار فضايي بارش و بررسي درجه تشابه ميان دادههاي  444نقطهي ايستگاهي از شاخص
همبستگي فضايي نيم تغييرنما 4استفاده شد .اين آماره ،مهمترين ابزار همبستگي فضايي بين دادههاست (حکمتنژاد و حسني پاک:4133،
 )44و به وسيلۀ مدلي رياضي پيوستگي مکاني يک متغير را تشريح ميکند .در قالب اين مدل ،وابستگي بين نقاط را تا فاصله مشخصي
بيان ميکند .اين آماره از رابطه زير بدست ميآيد (بياو و همکاران:)443 :4333 ،
()4

1
)N (h
[ z ( xi  h)  z ( x)] 2

i 1
)N ( h

2Y (h) 

1
در رابطهي فوق در صورت در نظر نگرفتن
)N (h
که به فاصلهي  hاز هم قرار دارند N (h).تعداد زوج نقاطي است که به فاصله  hاز هم قرار دارند Z  xi  .مقدار مشاهده شده متغير در

تغييرنما حاصل ميشود .در اين رابطه Y(h) ،مقدار نيمتغييرنما براي جفت نقاطي

نقطه  xاست Z ( xi  h) .مقدار مشاهده شدهي متغيري است که به فاصله  hاز  xقرار دارد .اگر نقاط در شبکههاي منظم و با فواصل
مساوي قرار داشته باشند نيمتغييرنما بر اساس ميانگين حسابي فواصل محاسبه و برآورد ميگردد .در حالت ديگر که وضعيت معمول است
و بر ايستگاههاي هواشناسي صدق ميکند پراکندگي نقاط فاقد نظم ميباشد ،بنابراين معادالت تعديليافته و ميانگين وزن دار نقاط برآورد
ميشود (عساکره )45 :4104،و مقدار  hبرابر با ميانگين فواصل جفت نقاط در هر گام مکاني است .يک نيمتغييرنماي ايدهآل مشتمل بر
سه فراسنج اثر قطعهاي ،آستانه و شعاع تأثير است .اثر قطعهاي يکي از اجزاي نيم تغييرنما محسوب شده که در واقع همان عرض از مبدأ
است و بيانگر مؤلفههاي تصادفي بدون ساختار ميباشد (خسروي .)44:4135 ،بنابراين هر چقدر به صفر نزديک باشد ايدهآلتر است .مقدار
دامنه ،گوياي فاصلهاي است که در اين فاصله نمونهها داراي پيوستگي مکاني بوده و بعد از آن نمونهها مستقل از هم رفتار ميکنند .در
پژوهش حاضر ،با استفاده از طول و عرض جغرافيايي هر نقطه ايستگاهي و بارشهاي هر نقطه ،نيمتغييرنماي تجربي براي سه ماه
آوريل ،ميو ژوئن در محيط نرمافزار  Variowin2.2ترسيم شد و سپس مدلهاي تئوريک گوناگون برازش داده شد و مدل نمايي به
عنوان بهترين مدل براي هر ماه انتخاب شد.

1

-Semi Variogram
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براي تحليل عوامل مکاني تأثيرگذار بر بارش بهارهي شمال غرب ،مدلي رگرسيوني بر داده ها برازش شد که خروجي آن مشخص
کننده مؤلفه يا مؤلفه هاي مؤثر بر وقوع بارش بهاره با توجه به متغيرهاي توضيحي شيب ،جهت شيب ،ارتفاع و عرض جغرافيايي ميباشد.
در بررسي اثرات مؤلفههاي مکاني بر رفتار بارش از مدلسازي فضايي استفاده ميشود که در آن ،رابطه هر يک از مؤلفههاي مکاني را
بر پديده مورد بررسي نمايش ميدهد .در اين بخش از روش هايي مانند آماره  Tاستيودنت و رگرسيون جغرافيايي وزن دار استفاده شده
است .آمارهي  Tبراي مقايسهي دادههاي نمونه با جامعه استفاده ميشود تا تصادفي بودن يا معنادار بودن آنها مشخص گردد .در
پژوهش حاضر فرض بر سنجش مناطق معنادار و فاقد معنا است .بنابراين از آزمون دو طرفه استفاده شده است که در آن محدوده ميان
 ±4/36غير معنادار و باالتر و پايينتر از اين بازه معنادار ميباشند.
رگرسيون جغرافيايي وزن دار براي برآورد پارامترهاي هر نقطه از مشاهدات اطراف آن نقطه استفاده ميشود که به مشاهدات نزديک-
تر وزن بيشتر و به مشاهدات دورتر وزن کمتري داده ميشود .رگرسيون جغرافيايي وزن دار به صورت زير تعريف ميشود (فوترينگهام و
همکاران .)54:4334
Yi   0 (ui , vi )   k  k (ui , vi ) X ik  ei

()43

در فرمول فوق(  ) u i , viمختصات نقطه iام در مکان ميباشد .پارامترها از فرمول زير برآورد ميشود:


) (ui , vi )  ( X T W (u, v) X 1 X T W (u, v

()44


که در آن )  (u , vبرآوردي از  و ) W (u, vماتريس وزنها ميباشد.
یافته ها و بحث
همبستگی فضایی بارش بهاره

جدول شماره  4نتايج مربوط به نيم تغييرنما را براي سه ماه آوريل ،ميو ژوئن نشان ميدهد.
جدول :1نتایج مدل برازش یافته نیمتغییرنما برای سه ماه آوریل ،میو ژوئن
ماه
آوريل
مي
ژوئن

مدل
نمايي
نمايي
نمايي

اثر قطعهای
45
45
0

حدآستانه
453
433
15

دامنه تأثیر (کیلومتر)
43
46
65

شکل )(2نمودار نیم تغییرنمای برازش داده شده در سه ماه آوریل ،میو ژوئن
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با بررسی اطالعات جدول  1و شکل  2مشخص میشود که در ماه آوریل ،اثر قطعهای برابر با  11میباشد .مقدار این
فراسنج برای ماههای میو ژوئن به ترتیب برابر با  21و  8است .این مقادیر نشان میدهند که در ماههای فصل بهار (به ویژه
ماههای آوریل و می) بخشی از روابط و اثرات بین مولفههای مکانی و بارش تصادفی بوده و از الگوی خاصی تبعیت نمی کند.
در ماههای آوریل ،میو ژوئن مقدار پارامتر دامنه تاثیر به ترتیب  07 ،07و  71کیلومتر محاسبه شده است .بنابراین در ماه
میهمبستگی مکانی نقاط ،گسترده تر از ماههای آوریل و ژوئن است .حد آستانه يکي ديگر از فراسنجهاي نيم تغيير نما است که
مقادير آن براي ماههاي آوريل تا ژوئن به ترتيب برابر با  15 ،433 ،453ميباشد .بررسي اين اعداد مشخص ميکند که در ماه ژوئن
نسبت به ماه آوريل و مي نيم تغيير نما زودتر به حد ثابت رسيده و شعاع تأثير در آن کاهش يافته است .در نتيجه میزان پراش فضایی در
ماه ژوئن چندان قابل توجه نیست و کلیت تغییرات بارش در ایستگاههای ناحیه مشابه هم میباشد .تغييرات نمودار نيم تغيير نما در ماه-
هاي آوريل ،ميو ژوئن نشان ميدهد که همبستگي فضايي ميان نقاط ايستگاهي از ماه آوريل به سمت ماه ژوئن داراي روندي کاهشي
بوده و ساختار مکاني نقاط در ماه آوريل بيشتر از دو ماه ميو ژوئن است .اين بدين معناست که سامانههاي بزرگ مقياس در ماه آوريل
محدوده مورد بررسي را در برگرفته و بر رفتار بارش منطقه اثرگذار بوده است؛ با توجه به اينکه در ماه آوريل به دليل حضور بادهاي باران-
زاي غربي در پهنه مورد مطالعه که اکثر نقاط مطالعاتي را در بر ميگيرد ،اکثر نقاط ايستگاهي با هم همبسته بوده و اين عامل موجب
شده است که دامنه تأثير در اين ماه بيشتر از ماههاي ميو ژوئن شود.
عوامل مکانی بارشهای بهاره

در اين بخش توزيع آماره Tبراي هر متغير مستقل(ارتفاع ،شيب ،جهت شيب ،عرض جغرافيايي) و ضريب تعيين(  ) R 2براي سه ماه
آوريل ،ميو ژوئن محاسبه شده و نقشههاي مربوط به هر متغير براي هر ماه تهيه گرديد .در نقشههاي ترسيم شده ،مناطق خاکستري
فاقد معناداري و مناطق قرمز معنادار ميباشند .ضريب تعيين نشان ميدهد که چند درصد از تغييرات متغير تابع توسط متغير(هاي)
توضيحي توجيه ميشود.
ماه آوریل

با بررسي نقشههاي ماه آوريل (شکل  )1مشخص ميشود که در اين ماه ،تأثير ارتفاعات بر تغييرات بارش در تمام بخشهاي پهنۀ
مورد بررسي معنادار باشد .بيشترين معناداري عامل ارتفاع در بخشهاي مرکزي محدوده ديده ميشود .اين امر احتماالً به دليل تراکم
تودههاي کوهستاني در اين بخش و عبور سامانههاي بارشزا از اين بخش از پهنه است .در بخشهايي از شمال ناحيۀ مورد بررسي
(شمال آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و اردبيل) ميزان معناداري عامل ارتفاع کاهش مييابد ،ولي اين عامل همچنان نقش مهمي ايفا
نموده و به لحاظ آماري همچنان معنادار است .اين کاهش را ميتوان به ويژگيهاي توپوگرافي اين بخش ها نسبت داد .توضيح اين که
اين بخش ها هموار و شامل دشت و جلگه بوده و کم ارتفاعتر از ساير بخش ها ميباشند .عامل عرض جغرافيايي در بخشهاي جنوب-
غربي ناحيه مورد بررسي (جنوب آذربايجانغربي ،کردستان و زنجان) و به صورت پراکندهتر شمال درياچه اروميه تأثير معناداري دارد و به
نظر ميرسد اين امر در ارتباط با مسير اصلي سامانههاي بارشزا از بخشهاي جنوبي محدوده باشد .اين موضوع با نقشههاي شيب و
جهت شيب هماهن گي دارد .اثر عامل شيب بر بارش ،در تمام کردستان ،زنجان و اردبيل مشهود است .در پژوهش حاضر ،عامل جهت
شيب در ماه آوريل ،در بيشتر پهنه مطالعاتي معنادار نبوده و تنها در قسمتهاي جنوب غرب ناحيه مورد بررسي (جنوب آذربايجان غربي و
نيمهي شمالي کردستان ) معنادار ميباشد ،اين بخش ها جهت شيب شمالشرق -جنوبغرب دارند .در آذربايجان غربي ،ارتفاعات با
جهت شمال-جنوب و جهت شيب شرقي -غربي ،همچون ديواري طويل و مرتفع مانع نفوذ تودههاي بارانزا ميشوند.

451

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 42



شکل ( .)3توزیع آماره  Tبرای هر متغیر مستقل در ماه آوریل

شکل شماره  ،2ضريب تعيين را براي ماه آوريل نشان ميدهد .با بررسي نقشهي ضريب تعيين مشخص ميشود که در اين ماه مدل
رگرسيون وزن دار جغرافيايي از توانايي بااليي براي تبيين تغييرات بارش بر اساس نقش متغيرهاي توضيحي بهکار رفته در مدل ،براي
بخش بزرگي از محدودهي مورد مطالعه ،برخوردار ميباشد .در بيشتر بخشهاي جنوب غرب ،جنوب ،مرکز و شمال شرقي منطقه بين 25
تا  04درصد تغييرات مکاني بارش ،توسط مدل تبيين شده که رقم قابل توجهي محسوب ميگردد .باالترين ضريب تعيين مربوط به
کردستان ،جنوب اردبيل ،آذربايجان غربي و شرقي ،شمال زنجان بوده است؛ زيرا عبور سامانههاي بارشي در اين نواحي نسبت به ديگر
نواحي محدوده مطالعاتي بيشتر بوده و با توجه به اين مسأله و ويژگيهاي توپوگرافي در اين نواحي ،زمينه ساز وقوع بيشتر بارش در
مناطق نام برده ميشود و به نظر ميرسد مدل ايجاد شده با توجه به شرايط بارش در ماه آوريل ،براي مناطق ناهموار و همچنين مناطقي
که وقوع بارش در آن ها به ميزان زيادي تابع قرارگيري مسيرهاي چرخندهاست ،بهتر عمل نموده است.

شکل ( .)4ضریب تعیین مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی در ماه آوریل
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ماه می

همانند ماه آوريل ،در ماه مينيز اثر ارتفاع بر بارش در تمام بخشهاي منطقه معنادار است ،بيشترين ميزان معناداري در بخشهاي
غربي و مرکزي (بويژه در بخشهاي مرکزي) ناحيه متمرکز شده است که کامالً منطبق بر تودههاي کوهستاني است .با توجه به جابجايي
تدريجي بادهاي غربي به بخشهاي شماليتر منطقه و تابش عمودي آفتاب بر دامنههاي آفتابگير ،نقش ارتفاعات در ايجاد بارشهاي
همرفتي پررنگتر شده و مناطق کم ارتفاع بارشهاي کمتري دريافت خواهند کرد .کاهش بارش در مناطق کم ارتفاع و تضعيف نقش
عوامل همديد ،سبب کاهش معناداري اثر ارتفاع در اين مناطق ميشود.
شکل شماره  5توزيع آماره  Tمتغيرهاي توضيحي را براي ماه مينشان ميدهد .بررسي نقشهي مربوط به عامل عرض جغرافيايي،
نشان ميدهد اثر اين عامل در نيمهي شمالي محدوده مورد بررسي معنادار است اهميت اين فراسنج را ميتوان با محل قرارگيري بادهاي
غربي در اين ماه توجيه کرد.

شکل  .5توزیع آماره  Tبرای هر متغیر مستقل(جهت شیب ،ارتفاع ،شیب ،عرض جغرافیایی)در ماه می

در اين ماه بادهاي غربي به سمت عرضهاي باالتر جابجا شده و بيشترين تأثير خود را در نيمهي شمالي برجاي ميگذارند ،به همين
دليل با حرکت از جنوب به شمال ،بر اثر افزايش عرض جغرافيايي ،بر ميزان بارش افزوده ميشود که اين موضوع موجب معناداري اين
عامل در اين مناطق شده است .معناداري توزيع شيب در ماه مي ،تنها به بخش شمالشرقي پهنۀ مورد بررسي محدود ميباشد .اين
وضعيت را ميتوان به ميزان شيب سطح زمين نسبت داد .موقعيت جغرافيايي اين همسايگي سرزمينهاي متباين نظير مجاورت مناطق
نسبتاً مرتفع در کنار جلگههاي پست و تابش عمودي آفتاب بر دامنههاي اين محدوده و حضور رطوبت بادهاي غربي سبب تأثير مثبت در
بارش شده است .به دليل تابش بيشتر آفتاب در شيبهاي جنوبي ،گرمايش سطح آن ها افزايش يافته و انرژي آنها بر تکوين سامانههاي
محلي موثر مي باشد .از اين رو معنادار آماري جهت شيب مناطق جنوبي توجيه پذير خواهد بود .مدل برازنده براي اين ماه با دقت خوبي
شرايط بارشي منطقه را تببين نموده است ،در اکثر مناطق ميزان ضريب تعيين بين  23تا  44درصد بوده است .عليرغم بزرگي مقادير
ضريب تعيين در اين ماه ،اين مقادير نسبت به ماه آوريل اندکي کاهش يافته است .اين امر را را ميتوان به برتري ماهيت غير
سيستماتيک بارشها در اين ماه نسبت داد (شکل .)6
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شکل( .)6ضریب تعیین مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی در ماه می

ماه ژوئن

شکل  4توزيع آماره  Tمتغيرهاي توضيحي را براي ماه ژوئن نشان ميدهد .در اين ماه به جز بخشهايي از جنوب شرق پهنۀ مورد
بررسي (نيمه ي شرقي استان زنجان) در ساير بخش ها اثر ارتفاعات بر ايجاد بارش معنادار است .در اين ماه شرايط براي وقوع همرفت
دامنه اي تا حدودي مهياست .در بخشهاي جنو ب شرقي محدوده به دليل افزايش شرايط خشکي و خروج بادهاي غربي ،نقش ارتفاعات
در ايجاد بارش کاهش يافته است .در بخشهاي شمال غربي ناهمواريها در مسيرعبور بادهاي غربي قرار گرفته اند .بدين دليل به نظر
ميرسد بيشترين تأثير ناهمواريها در اين ماه مشاهده شود .زيرا در اين ماه ،اين بخش محل گذر بادهاي باران آور است .نقش عرض
جغرافيايي در ميزان بارش نيز نسبت به ماه قبل تغيير محسوسي نيافته است ،اين عامل همچنان در نيمهي شمالي منطقه ،باالترين ميزان
همبستگي را با بارش نشان ميدهد .تأثيرات عامل عرض جغرافيايي در ماه ژوئن همانند ماه ميبوده است .بدين ترتيب حضور بادهاي
غربي و فراهم شدن شرايط همرفت دامنهاي ،زمينه ساز بارش در محدوده شمالي و مرکزي پهنه مطالعاتي شده است .در اين ماه
معناداري عامل شيب به نيمهي شمالي منطقه محدود شده است و تنها در نيمهي شمالي استانهاي آذربايجانغربي ،آذربايجانشرقي و
اردبيل اثرگذار است .در واقع با کاهش عملکرد همرفت دامنهاي و جابجايي بادهاي غربي به يک سوم بخش شمالي منطقه ،شيبهاي
شمالي منطقه رابطۀ موثري با بارش نشان ميدهند .معناداري جهت شيب به ارتفاعات جنوبغربي منطقه نيز محدود شده است و وسعت
آن نسبت به ماه ميکاهش يافتهاست .اين موضوع نشان مي دهد هرگاه هواي مرطوب وارد اين محدوده شود شرايط وقوع صعود مکانيکي
در اين ماه از سال مهيا است .ضريب تعيين مدل از نظر مقدار در بازهي  21تا  64درصد قرار دارد .باالترين ميزان ضريب تعيين  64درصد
(بخشهاي شمال غرب و غر ب) بوده است .اين ويژگي با موقعيت جغرافيايي و توپوگرافيک اين ناحيه در ارتباط است .در اين ماه پهنۀ
مورد بررسي از بارشهاي کمي برخوردار است که احتماالً حاصل همرفتهاي موقتي در نواحي کوهستاني است .از اين رو مدل ،توانايي
بهتري در برآورد شرايط آن داشته باشد (شکل .)0
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شکل ( .)7توزیع آماره  Tبرای هر متغیر مستقل در ماه ژوئن

شکل ( .)8ضریب تعیین مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی در ماه ژوئن

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تالش شد تا با استفاده از روشهاي تحليل فضايي و مدل سازي به روش رگرسيون موزون جغرافيايي ،ضمن ارائهي شرايط
تغييرپذيري مکاني ،نقش عواملي نظير ارتفاع ،عرض جغرافيايي ،شيب و جهت آن در تغييرات مکاني بارشهاي بهارهي شمال غرب ايران مشخص
شود.

با بررسي دادههاي مذکور در ماههاي فصل بهار مشخص شد که فعاليت و گسترش بادهاي غربي در همراهي با افزايش ميزان شار
تابشي خورشيد طي ماه آوريل براي همراهي با همرفت دامنه اي بيشترين نقش را در تکوين بارش بويژه در ماههاي آوريل و ميداشته
اند .با نزديک شدن به انتهاي فصل بهار و به ويژه در ماه ژوئن با کاهش نقش سامانههاي فعال جوي و کاهش رطوبت در سطح منطقه،
ميزان شعاع تاثير کاهش يافته و همبستگيهاي مکاني بارش ها در ارتباط با عوامل مکاني به ميزان چشمگيري کاهش مييابد.
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استفاده از پارامترهاي رگرسيون جغرافيايي وزن دار مانند آمارهي  Tو بررسي شرايط معناداري مکاني مدل نيز نشان داد که عامل
ارتفاع در تمام محدوده مطالعاتي بر بارش اثرگذار بوده است .زيرا تراکم ارتفاعات در يک ناحيه و جهت گيري آن ها در برابر سيستمهاي
باران زا موجب صعود و تراکم هواي مرطوب شده و در ايجاد بارش نقش مهمي ايفا ميکنند .همچنين مشخص شد عالوه بر تراکم
ارتفاعات ،در بخش هايي از کردستان و جنوب آذربايجان غربي ،جهت شيب بر بارش مؤثر ميباشد؛ زيرا جهت دامنهها در اين بخش
زمينه ساز صعود ديناميک هواي مرطوب مي باشد .در اردبيل و شمال آذربايجان شرقي عامل شيب نيز مؤثر است .شيب اين بخش ها
سبب تسريع در صعود تودههاي هواي مرطوب ميشوند .اثرات عامل عرض جغرافيايي بر بارش در طي فصل بهار متفاوت است و ميزان
اثرگذاري آن منطبق بر حضور بادهاي غربي بوده است .اين عامل طي ماه آوريل در کردستان و در ماههاي مي و ژوئن در آذربايجان
شرقي بيشترين تاثير را داشته است.
یافتههای این پژوهش در مورد نقش عوامل مکانی در تغییرپذیری بارش ها با نتایج پژوهشهای دیگر محققان از جمله
صفرراد و همکاران ( ،)1932یاراحمدی و همکاران ( ،)1931عساکره و سیفی پور ( ،)1931ستوده و علیجانی ()1931
مطابقت دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش می توان نقش عوامل مکانی در مناطق مختلف را مشخص کرد که بر اساس آن
میتوان برنامه ریزیهای مختلفی در زمینههای استفادهی بهینه از توانهای محیطی در بخشهای گوناگون انجام داد.
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